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1. Algemene informatie 
 

 1.1   Welkom        
 

Beste ouder, 
 
Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Weet dat u en uw kleuter van 
harte welkom zijn in onze school. Het is onze taak om uw kind degelijk onderwijs te 
bieden vanuit een christelijk perspectief. Duidelijke afspraken zijn een must en daarom  
deze schoolbrochure waarin alle nuttige en belangrijke informatie werd gebundeld.  
Op onze schoolwebsite, www.speling.be, vindt u steeds de meest recente versie.   
Indien gewenst kunt u een afgedrukt exemplaar bekomen op ons secretariaat.  
Dit document is een tastbaar communicatiemiddel voor de ouders en de school dat  een 
definitieve vorm heeft gekregen na overleg tussen de verschillende geledingen van de 
schoolraad. Als ouder bent u steeds welkom op school met eventuele vragen naar extra 
informatie, met voorstellen of voor overleg.  
We hopen dat uw kind een aangename tijd mag doormaken in onze school en dat alle 
mooie momenten een weerspiegeling mogen zijn van een fijne samenwerking tussen alle 
betrokken personen. 
 
 
 
Namens het voltallige team van kleuterschool De Speling 
 
 
Dominique Jansen 
Directeur kleuterschool 
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 1.2   Wie is wie in onze school?     
 

 1.2.1  Structuur 
 

       Scholengemeenschap 
 
Op 7 juni 2016 tekenden de schoolbesturen van onderstaande vzw’s een fusie om te 
komen tot één vzw met één bestuur. 

 De Speling vzw (Kleuter- en lager onderwijs) 

 Het Katholiek Onderwijs Deknaat Lommel vzw (Boudewijnschool, Den Heuvel, 
Balu en Eymardschool) 

 Het katholiek basisonderwijs Lommel-West Kerkhoven vzw (Lommel-West en 
Sint-Jan) 

 Het katholiek basisonderwijs Lommel-Barrier vzw (De Klimtoren) 
 

 
Voorzitter :   
Ludo Vandermierde  Leliestraat 25 - 3920 Lommel  011 / 546 376 
 
Algemeen directeur :   
Peter Vanderkrieken  Slinkerstraat 60 - 3920 Lommel  011 / 946 008 
 
Als Lommelse Katholieke Basisscholen willen we  : 

 aandacht hebben voor de totale ontwikkeling van het kind en daarbij vertrekkend  van de christelijke 
waarden, met de persoon van Jezus als inspiratiebron,  

 zorgzame scholen zijn waar elk kind recht heeft op iemand die in hem/ haar gelooft,  
 zorgzaam omgaan met ons personeel,  
 de verscheidenheid als een rijkdom ervaren,  
 dat de directie, het personeel, het lokale bestuurscomité en de ouders zich samen verantwoordelijk 

voelen voor pedagogisch verantwoord en kwaliteitsvol onderwijs,  
 dat er gebruik gemaakt wordt van de voordelen van schaalgrootte om zo initiatieven te kunnen 

nemen om eigentijds en uitdagend onderwijs mogelijk te maken,  
 de nodige inspanningen leveren om een goede infrastructuur uit te bouwen,  
 een gezond en vooruitziend financieel beleid voeren,  
 de nauwe banden onderhouden met de lokale gemeenschap.  
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 Kleuterschool De Speling 
 

LKB VZW 
Ondernemingsnummer  0546.667.056 

Kleuterschool De Speling 
Kloosterstraat 11 

3920 Lommel 
 
Onze kleuterschool telt twee vestigingsplaatsen : 
 
A. Centrumschool 

Kloosterstraat 11 te 3920 Lommel 
011 / 54 08 56 
kleuterschool.despeling@belgacom.net 

 
B. Wijkschool Eltenbos 

Eltenbos 81 te 3920 Lommel 
011 / 54 13 74 
kleuterschool.despeling@belgacom.net 

 
 

 

 1.2.2  Lokaal schoolbestuur 
Het schoolbestuur oftewel inrichtende macht is de hoofdverantwoordelijke voor de 
organisatie van het onderwijs op de school die ze bestuurt. Deze raad ontfermt zich over 
de totale werking van de school. 
Onderstaande samenstelling van het schoolbestuur geldt zowel voor kleuter- als lagere 
school. 
 
 Naam :   De Speling VZW  
 Adres :   Kloosterstraat 7 – 11 te 3920 Lommel 
 Identificatienummer :   10715/79 
 
Voorzitter :     Jos Vanden Boer  Weimortels 73  Lommel 
        011/ 542 478 – jvanden5@yahoo.com 

 

Ondervoorzitter/secretaris : Marc Lavreysen  Molenstraat 165  Lommel 
Schatbewaarder :  Griet Debrouwere  Lijsterstraat 1   Lommel 
Andere leden :  Koen Theuwissen  Koning Albertlaan 58  Lommel 
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 1.2.3  Schoolraad 
In april 2005 werd de participatieraad opgeheven en vervangen door een schoolraad. 
Deze raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende geledingen :  
ouders, lokale gemeenschap en leerkrachten. Vertegenwoordigers van schoolbestuur en 
directie kunnen een adviserende functie bekleden binnen deze raad. 
 
Voorzitter : Patrik Stessens  patrik.stessens@dvvlap.be 
 
Leden :  Klaartje Hendriks   (vertegenwoordigt de ouderraad) 
   Lenny Buijtels   (vertegenwoordigt de ouderraad) 
   Marcel Snoeckx  (vertegenwoordigt de lokale gemeenschap) 
   Johan Jennen  (vertegenwoordigt de lokale gemeenschap) 
   Maurice Antonissen  (vertegenwoordigt de lokale gemeenschap) 
   Chantal Hoekx  (vertegenwoordigt de kleuterschool) 
   Linda Hoekx    (vertegenwoordigt de lagere school) 
   Ann Mertens   (vertegenwoordigt de lagere school) 
 
De schoolraad overlegt met en adviseert de inrichtende macht. (Zie onderstaand 
schema.) De leden moeten wel het pedagogisch project van de school onderschrijven. 
Dat blijft de bevoegdheid van de inrichtende macht. 
 

de schoolraad  

adviseert  de bepaling van het profiel van de directeur   
 het studieaanbod   
 de samenwerking met andere inrichtende 

machten of externe instanties   
 opstapplaatsen en busbegeleiding 

leerlingenvervoer  
 het nascholingsbeleid   
 experimenten en projecten  

overlegt  het schoolreglement  
 de lijst van bijdragen die aan de ouders worden 

gevraagd en de afwijkingen daarop   
 het schoolwerkplan   
 het beleidsplan of -contract met het CLB   
 de jaarplanning van extra-muros- en parascolaire 

activiteiten   
 infrastructuurwerken  
 de criteria voor de aanwending van lestijden, 

uren, uren-leraar en punten  
 het welzijns- en veiligheidsbeleid op school   

  Bron :  Lerarendirect 
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 1.2.4  Ouderraad 
De ouderraad is een groep van ouders die onze school met raad en daad wensen bij te 
staan. Er wordt minstens 1 keer per maand vergaderd samen met directies en een 
vertegenwoordiging van leerkrachten van zowel kleuter- als lagere school. Naargelang de 
noden die zich voordoen, worden werkgroepen in het leven geroepen om op specifieke 
vlakken ondersteuning te geven. Het kan gaan om de praktische uitwerking van een 
activiteit, het ontwikkelen van een visie, het ondersteunen van schoolprojecten of het 
informeren van alle ouders via ouderavonden. De ondersteuning kan op pedagogisch, 
logistiek en financieel vlak gebeuren. Ouders van onze school worden op de hoogte 
gehouden van de werking via Spelingsprokkels maar kunnen op aanvraag ook een 
bondig verslag van de vergaderingen bekomen. Dit wordt dan per elektronische post of 
via de kinderen aan de ouders bezorgd. Wil je meer informatie of wens je lid te worden 
van de ouderraad? Neem dan best contact op met één van de onderstaande personen. 
Een afvaardiging van de ouderraad zetelt ook in de schoolraad. 
 
Voorzitter :    Agnes de Visser 
Bestuursleden :  Sophie Philips 

Griet Willems 
 
 
 
 

 1.2.5  Beroepscommissie (lokaal overlegplatform) 

Klachten van welke aard ook kunnen door de ouders worden neergelegd bij de voorzitter 
van de Beroepscommissie.  
    Beroepscommissie 
    Tulpinstraat 75 
    3500 Hasselt 
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 1.3   Samenwerking met VCLB Noord-Limburg   
 

VCLB staat voor Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding en is gevestigd in de 
   Bermstraat 9 (bus 1) te 3910 Neerpelt. 
Telefoon : 011 / 805 900 
Fax : 011 / 805 901 
e-mail : neerpelt@clb-net.be 
 
De medewerkers van CLB geven advies en ondersteuning aan ouders die te maken 
krijgen met opvoedings- of ontwikkelingsproblemen van hun kind. In samenspraak met de 
school wordt voor elk zorgkind de juiste omkadering gezocht om zo snel mogelijk een 
positieve wending te geven aan de problemen. 
 

 Niet alleen de school, maar ook de ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het 
CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een 
begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders 
van de leerling hiermee instemmen. 

 Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan collectieve onderzoeken 
en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. 

 Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in 
overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste 
van de ouders. 

 Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in 
een school die door een ander centrum wordt bediend. 

 Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, 
behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van 
die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving. 

 Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de 
school aanwezig is en de school heeft recht op relevante informatie over de 
leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van 
deze informatie rekening met de geldende regels inzake beroepsgeheim, de 
deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 
Het multidisciplinair dossier van uw kind. 

 Het multidisciplinair dossier van uw kind bevat alle voorhanden zijnde gegevens 
die over uw kind op het centrum aanwezig zijn. 

 Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, 
ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen 
toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te 
dragen. 
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 Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar 
geheel. Daarom wordt het bij schoolveranderen in één zending overgemaakt. Elk 
CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van het 
dossier. Er wordt een wachttijd van 30 dagen gerespecteerd na het informeren 
van de ouders. Als ouder kunt u afzien van die wachttijd. U kunt binnen de 30 
dagen verzet aantekenen tegen de niet-verplichte gegevens uit het dossier. U kunt 
geen verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens :  
identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van de 
verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken 
uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder 
consult. 

 Indien u verzet aantekent, verzendt het CLB enkel de verplicht over te dragen 
gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens 
waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact. 

 
Het Medisch Schooltoezicht is geïntegreerd binnen het CLB. In de loop van het 
schooljaar ondergaan de 4-jarige kleuters een aantal onderzoeken die vooraf schriftelijk 
worden toegelicht. Het testen van gehoor en zicht vindt plaats op school. Voor het 
onderzoek door de schoolarts verplaatsen de kinderen zich naar het centrum in Neerpelt. 
Ouders worden onmiddellijk op de hoogte gebracht wanneer extra onderzoek wenselijk of 
vereist is. 
 
Welke is de procedure in geval van een dreigende luizenplaag? 
Dikwijls stellen we vast dat ouders die luizen ontdekken bij hun kind meteen een 
schuldgevoel krijgen en denken dat ze onvoldoende aandacht hebben geschonken aan 
de hygiëne van hun kind. Dit is totaal onterecht. Ieder van ons kan namelijk te maken 
krijgen met deze kriebeldiertjes zonder nalatigheid op het vlak van hygiëne. Om een 
luizenplaag te voorkomen is het echter wel belangrijk om het onmiddellijk te melden op 
school en de volgende afspraken na te leven : 
- De betrokken kinderen dienen thuis te blijven tot vaststaat dat alle luizen en neten uit 

het haar zijn verdwenen. Bij uw apotheker kan u steeds terecht om raad te vragen en 
om de producten aan te schaffen voor een doeltreffende behandeling. 

- Jassen, mutsen en beddengoed van deze kinderen dienen meteen een wasbeurt te 
ondergaan. 

- De ouders van de klasgenootjes worden door ons schriftelijk op de hoogte gebracht 
en krijgen de opdracht hun kind thuis nog een keer grondig te controleren. 

- In geval van een echte luizenplaag wordt het medisch schooltoezicht ingeschakeld en 
zal de schoolarts de nodige richtlijnen uitvaardigen voor de school en de betrokken 
ouders.  
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 1.4   Inschrijven van leerlingen 
 

Bij de inschrijving wordt door de ouders een aantal formulieren ingevuld : 
 het officiële inschrijvingsformulier. 
 vragenlijst over de achtergrond van het kind. 
 de leerlingenfiche, te ondertekenen, waardoor ouders zich ook akkoord 

verklaren met het pedagogisch project en het schoolreglement.  
Deze documenten worden aangevuld met een kopie van de sis-kaart of de kidsID-kaart.  

 
Hoe verloopt de inschrijving? 
 

 Controle of de leerling voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden. 

 Kopiëren van een officieel document dat de identiteit van het kind aantoont, doorgaans de 
SIS-kaart. 

 Invullen en ondertekenen van een inschrijvingsdocument en de inschrijvingsfiche waardoor 
de ouders zich ook meteen akkoord verklaren met het pedagogisch project en het 
schoolreglement van de school. 

 Noteren van de inschrijving in de chronologische lijst van het inschrijvingsregister.  
 
Eenmaal ingeschreven, blijft de inschrijving verworven in De Speling tot aan het einde van de 
lagere school tenzij de ouders in de loop van die periode kiezen voor een schoolverandering.  
Dit geldt ook voor alle kinderen die op dit moment reeds in onze school staan ingeschreven.  
 
Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden, maar pas 
wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (= 2,5 jaar zijn), wordt de kleuter 
opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter 
toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de 
klas. 
  
Op welke dagen in het schooljaar kunnen kleuters instappen? 

 De eerste schooldag na de zomervakantie. 

 De eerste schooldag na de herfstvakantie. 

 De eerste schooldag na de kerstvakantie. 

 Op 1 februari of de eerstvolgende schooldag wanneer 1 februari in een weekend 
valt. 

 De eerste schooldag na de krokusvakantie. 

 De eerste schooldag na de paasvakantie. 

 De eerste schooldag na O.H. Hemelvaart. 
 

Kleuters van 3 jaar of ouder kunnen op elk moment in het schooljaar instappen. 
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Kleuters zijn niet leerplichtig. Zie ook 3.1. 
In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk 
verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in de kleuterschool is 
ingeschreven. Net als elk leerplichtig kind is het dan onderworpen aan de controle op het 
regelmatig schoolbezoek. 
Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen of vervroegd naar de lagere school 
vertrekken, kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de 
klassenraad en van het CLB-centrum. Ouders hebben sinds 1 september 2014 op dit vlak 
geen beslissingsrecht meer.  
 
BELANGRIJK! 

De vrije inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2018 – 2019 start op maandag 1 maart 2018.  
Kinderen geboren in 2016 of vroeger kunnen worden ingeschreven.  
  
Voorafgaand aan de inschrijvingsperiode, vanaf 19 februari 2018, kunnen de kinderen die tot 
de voorrangsgroep behoren worden ingeschreven.  
 
Tot die voorrangsgroep behoren : 

 Broers of zussen van reeds ingeschreven leerlingen. 

 Stiefbroers en –zussen, halfbroers en –zussen van reeds ingeschreven leerlingen. 

 Andere kinderen die op hetzelfde adres wonen als reeds ingeschreven leerlingen.  

 Kinderen van personeelsleden van onze school.  
 
Tijdens de inschrijvingsperiode wordt rekening gehouden met de maximumcapaciteit die is 
vastgelegd per vestigingsplaats.   
 
Kleuterschool De Speling :    Hoofdschool Centrum :  150 kleuters  
       Wijkschool Eltenbos :       75 kleuters  
       Per geboortejaar maximum 50 kleuters.   
       (voor de 2 vestigingen samen) 
 
Lagere school De Speling :    Totaal :   300 leerlingen met een maximum van 
        50 leerlingen per leerjaar.  
 

 
 
 

Meer info? www.inschrijvingsrecht.be 
   Gratis infolijn van de Vlaamse overheid :  1700 
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2. Het opvoedingsproject van De Speling 
 

“Wij willen een hartelijke en zorgzame school zijn” 
 
Onze naam “De Speling” en ons logo “vlieger”vertellen wat voor school we willen zijn. 

 Een hartelijke en zorgzame school : 
Onze kinderen zijn als veelkleurige en diverse vliegers die vrolijk bewegen in het luchtruim. Ze hebben speling en kunnen in 
belangrijke mate vrij en zelfstandig bewegen, gedragen door de wind.  Maar zoals vliegers worden ze ook gestuurd met een 
touw dat richting geeft en dat kan aangespannen worden, indien nodig. 

 Een school waar geleerd wordt : 
Van spelen en speling kunnen we spelenderwijs naar spellen en leren: basiskennis verwerven maar ook de wereld, zichzelf en 
de anderen met de nodige kritische zin leren ontdekken en kennen. 
 
Wat willen we meegeven aan de kinderen? 
Wij willen onze kinderen de nodige kennis, vaardigheden en houdingen (attitudes) bijbrengen die helpen om hen te vormen tot 
volwaardige en gelukkige mensen die zelfbewust hun plaats ontdekken in deze wereld. We willen hen met de nodige speling, 
zorg en liefde “leren leven”. 
 
Welke waarden willen we de kinderen vooral bijbrengen? 

- Naastenliefde: de basis van het katholieke geloof 
- Eerlijkheid en respect 
- Openheid voor anderen en de wereld 
- Verantwoordelijkheidszin 

 
Deze visie en waarden worden geïntegreerd in de praktische schoolwerking door : 

- De kinderen de blijde boodschap te leren ontdekken die Jezus de mensen gegeven heeft; 
- Een hoge graad van welbevinden bij de kinderen na te streven en te bewaken omdat het de basis vormt van alle leren 

en ontwikkeling; 
- Een zorgbeleid te voeren dat erop gericht is dat alle kinderen erbij horen; 
- Elk kind individueel te benaderen en hem/haar te helpen de eigen bekwaamheden en talenten te ontdekken en te 

ontwikkelen; 
- Bijzondere aandacht te besteden aan sociale en communicatieve vaardigheden om assertief en zelfverzekerd in groep 

te kunnen functioneren; 
- Ook de socio-emotionele, creatieve en sportieve ontplooiing van de kinderen te bevorderen; 
- De drang naar kennis en waarheid te stimuleren; 
- Ruime belangstelling bij te brengen voor al hetgeen leeft in de maatschappij: natuur, technologie, gezondheid, 

actualiteit, veiligheid, cultuur…;  
- Kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs te verstrekken; 
- Een sfeer te scheppen van respect voor mens en omgeving, waarbij het naleven van afspraken en regels als 

vanzelfsprekend wordt ervaren. 
 
Om dit opvoedingsproject te kunnen realiseren is een hechte samenwerking van alle betrokkenen essentieel. 
Schoolbestuur, Directie, Leerkrachten en Ouders – die de eerste verantwoordelijken zijn – vormen een team met op de 
eerste plaats het opvoedings-welzijn van de kinderen voor ogen. 

 
 
Lommel, 6 juni 2007 
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3. Schoolreglement 
 

 3.1   Afwezigheden en onderwijs aan huis 
 

Op de kleuterschool geldt geen leerplicht maar het is wel belangrijk dat uw kleuter 
regelmatig naar school komt. Kinderen die regelmatig activiteiten missen, geraken minder 
goed in de klasgroep geïntegreerd en lopen meer risico op leerachterstand. Gelieve elke 
afwezigheid van uw kleuter onmiddellijk te melden aan leerkrachten of directie en dit 
omwille van veiligheidsredenen.  
Belangrijk ! 
Kleuters, geboren in 2012, moeten op 30 juni 2018 minstens 250 halve dagen 
aanwezig zijn geweest op school om te kunnen starten in het eerste leerjaar. 
 
Op wie is de regelgeving op afwezigheden van toepassing? 
De regelgeving is van toepassing op leerlingen die wegens verlengd kleuterschoolbezoek 
op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van hun leeftijd 
leerplichtig. Kleuters die reeds op vijfjarige leeftijd overstappen naar het lager onderwijs 
vallen ook onder deze reglementering. 
 
Wat houdt deze regelgeving voor leerplichtige kinderen nu in? 
Voor een korte afwezigheid (3 schooldagen of minder) wegens ziekte is een schriftelijke 
verklaring van de ouders vereist. U ontvangt hiervoor voorgedrukte formuliertjes. Zo’n 
verklaring kan maximum 4 keer per schooljaar.  
 
Voor leerplichtige kinderen is een medisch attest, uitgereikt door een arts, nodig in een 
van de volgende gevallen: 

 een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen;  

 een afwezigheid wegens verklaring van ziekte nadat de leerling in datzelfde 
schooljaar al viermaal afwezig is geweest voor een ziekteperiode van maximum 3 
kalenderdagen;  

 een afwezigheid tijdens de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de 
kerst-, de krokus, de paas- of de zomervakantie; 

Dit medisch attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, 
een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een 
ziekenhuis of een erkend labo. 

 
Bij uitzonderlijke afwezigheden zoals bijvoorbeeld het bijwonen van een begrafenis- of 
huwelijksplechtigheid, wordt dit vooraf met de directie besproken en is er een schriftelijke 
verklaring van de ouders nodig. 
In geval van niet gewettigde afwezigheden wordt de inspectie verwittigd. 
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Onderwijs aan huis. 
Kleuters, geboren in 2012, hebben recht op onderwijs aan huis (4 lestijden per week) 
onder bepaalde voorwaarden : 

 De kleuter is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval, 
vakantieperiodes meegerekend. 

 Voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen. 
Deze kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve 
schooldagen afwezigheid. Deze dagen moeten niet in een ononderbroken 
periode vallen. Telkens het kind opnieuw 9 halve schooldagen afwezigheid 
heeft opgebouwd, heeft het recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis. 

 De ouders moeten een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur van de 
thuisschool.  

 De aanvraag dient gestaafd met een medisch attest waaruit blijkt dat het kind 
de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat het onderwijs mag 
volgen. Voor chronisch zieke leerlingen moet bij de eerste aanvraag tijdens het 
betrokken schooljaar een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een 
geneesheerspecialist, dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt 
dat het kind onderwijs mag krijgen. Bij een nieuwe afwezigheid tengevolge van 
deze chronische ziekte tijdens hetzelfde schooljaar is geen nieuw medisch 
attest vereist. Er dient wel een nieuwe aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan 
huis ingediend te worden.  

 De afstand tussen de school en de verblijfplaats van betrokken leerling 
bedraagt ten hoogste 10 km. 
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 3.2   Sponsorbeleid 
 

Het schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt, zelfs 
als het gaat om bijvoorbeeld de ouderraad die een sponsorovereenkomst aangaat 
waarbij een tegenprestatie wordt gevraagd waarmee ouders of leerlingen in 
schoolverband worden geconfronteerd. Het schoolbestuur zal ook in zulke gevallen 
beoordelen of de sponsorovereenkomst verantwoord is. 
 
Welke zijn onze uitgangspunten wanneer het gaat om sponsoring? 

 Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. 

 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak 
en doelstelling van de school. 

 Sponsoring mag niet in strijd zijn met ons onderwijsaanbod en de kwalitatieve 
eisen die onze school aan het onderwijs stelt. 

 Sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet 
beïnvloeden. 

 Sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke 
gesteldheid van leerlingen. 

Ouders die het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen 
daarover een klacht indienen bij : 
    Commissie Zorgvuldig Bestuur 
    Departement Onderwijs 
    Secretariaat-generaal 
    t.a.v. Willy Van Belleghem 
    Kamer 5B12 
    Koning Albert II-laan 15 
    1210 Brussel 
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 3.3   Schoolverzekering 
 

 3.3.1  De verzekering lichamelijke ongevallen 
Deze verzekering is van toepassing op weg van huis naar school en omgekeerd 
alsook voor alle activiteiten die door de school worden georganiseerd. 
Wanneer uw kind slachtoffer is van een ongeval op school met lichamelijk letsel 
tot gevolg (bijvoorbeeld een gebroken arm), zal de mutualiteit een groot deel van 
de kosten terugbetalen. 
De kosten die niet door de mutualiteit worden terugbetaald (= remgeld), zal de 
verzekering voor haar rekening nemen.  
 
Welke administratieve stappen worden genomen? 

 Betrokken ouders ontvangen een ‘geneeskundig getuigschrift’ dat door de 
behandelende arts zal worden ingevuld. Het ingevulde formulier dient te 
worden terugbezorgd aan de school. 

 De school stuurt het aangifteformulier naar de schoolverzekering. 

 Na volledig herstel zal de mutualiteit een document opstellen met een 
overzicht van de bedragen die niet werden terugbetaald. Dit document 
wordt door de school overgemaakt aan de verzekeringsmaatschappij.  

 Uiterlijk 14 dagen later wordt het verschuldigde bedrag op de rekening van 
de ouders gestort. 

 Bij hoogoplopende kosten kan een voorlopige terugbetaling bekomen 
worden bij de verzekering. Aarzel niet om hierbij de hulp van de school in 
te roepen. 

 

 3.3.2  De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
Burgerlijke aansprakelijkheid wijst op een fout tegenover derden waarvoor men 
verantwoordelijk wordt gesteld, bijvoorbeeld het veroorzaken van een ongeval of 
nalatigheid op het vlak van toezicht. Deze aansprakelijkheid geldt voor de totale 
schoolbevolking waartoe ook alle kinderen behoren. Wanneer uw kind 
aansprakelijk wordt gesteld (bijvoorbeeld door een duw op de trap), zal de 
schoolverzekering schuldeiser worden bij uw familiale verzekering. Mogelijk dient 
u een vooropgestelde vrijstelling, in geval van stoffelijke schade, zelf te betalen. 
Het is de school bij wet verboden om deze vrijstelling aan u terug te betalen. 
Meteen wordt het grote belang van een familiale verzekering duidelijk. Onze raad :  
Maak er onmiddellijk werk van indien u nog niet over een familiale verzekering 
beschikt want ook onafhankelijk van de school kan ze van groot belang zijn.  
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 3.4   Aanvang en einde van de lessen 
 

Voormiddag :   08.35 uur tot 12.10 uur Speeltijd van 10.15 uur tot 10.30 uur 
Namiddag : 13.35 uur tot 15.30 uur Speeltijd van 14.25 uur tot 14.40 uur 
 
’s Morgens en ’s middags worden de kinderen aan het poortje van de speelplaats door 
een kleuterleidster opgewacht vanaf een kwartier vóór aanvang van de lesactiviteiten. 
Tijdens dat kwartier is er ook georganiseerd toezicht op de speelplaats. Kinderen die 
eerder op school zijn, dienen naar de voorschoolse kinderopvang te worden gebracht. 
Na het einde van de lessen, zowel ’s middags als ’s avonds vangt een kleuterleidster de 
kinderen tot een kwartier na het belsignaal op. Kinderen die ’s avonds (of 
woensdagmiddag) na dat kwartier nog niet werden afgehaald worden door de toezichtster 
naar de naschoolse opvang gebracht. Tijdens de andere middagpauzes worden de 
kleuters na een kwartier in de eetzaal van de kleuterschool opgevangen. 
Kleuters zijn niet leerplichtig maar toch wensen wij even te benadrukken dat het voor de 
kinderen erg belangrijk is dat zij steeds tijdig op school aanwezig zijn. Op die manier 
missen zij hun start van de dag niet en worden de kleuteractiviteiten niet nodeloos 
gestoord. 

   

 3.5   Voor- en naschoolse opvang 
 

Alle ouders kunnen beroep doen op de voor- en naschoolse opvang.  
Het bewegingslokaal doet dienst als opvanglokaal.  
’s Morgens is er opvang voorzien vanaf 07.20 uur. 
’s Avonds is er opvang van 15.45 uur tot 17.30 uur. 
Woensdagmiddag loopt de opvang tot 13.00 uur. 
Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij de directie of bij de verantwoordelijke van 
de kinderopvang op school. De bijdrageregeling vindt u als bijlage bij deze brochure. 
 
Contactgegevens van de verantwoordelijken voor de opvang op Eltenbos vindt u op de 
reserveringsformulieren in de kleine gang van de 3 klaslokalen.  
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 3.6   Middagtoezicht 
 

Tijdens de middagpauze, behalve op woensdag, kunnen kinderen op school blijven eten. 
Per kind wordt een opvangbijdrage gevraagd (zie bijlage 2) voor maximaal 2 kinderen per 
gezin.  
 

 3.7   Organisatie van de oudercontacten 
 

Een vlotte communicatie tussen ouders en school is een voorwaarde om een gerichte en 
degelijke opvoeding van de kinderen te kunnen garanderen. Voor problemen, van welke 
aard ook, kunt u steeds contact opnemen met de directie. Verder organiseren we in 
september ouderavonden per klas om de jaarwerking voor te stellen en om praktische 
afspraken voor het lopende schooljaar toe te lichten. 
Individuele oudercontacten worden meermaals per jaar georganiseerd. U ontvangt 
daarvoor telkens een begeleidende brief. Op uw aanvraag kan op elk moment in de loop 
van het schooljaar een individueel oudercontact worden vastgelegd. 

 

  3.8  Lessen bewegingsopvoeding 
 

Elke klas krijgt 2 lessen van 50 minuten bewegingsopvoeding per week. Deze lessen 
kunnen gegeven worden door een bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding maar 
ook de kleuterleidsters mogen deze taak op zich nemen.  
 

 
 
 
 

      3.9  Veiligheid op school 
 

 3.9.1  Veiligheidsbeleid op school 
Als school dienen we volgens de wettelijke bepalingen een actief welzijnsbeleid te 
voeren. De zogenaamde welzijnsmappen bevatten alle informatie, veiligheidsverslagen, 
keuringsattesten en termijnplanningen van het veiligheidsbeleid. Vanuit een globaal 
preventieplan dat een periode van 5 jaar omvat, wordt jaarlijks een jaaractieplan afgeleid. 
Alle personeelsleden onderschreven een beleidsverklaring waardoor ze zich engageren 
om een preventieve aanpak en veiligheidsopvoeding te integreren in de activiteiten die ze 
voor de kinderen organiseren.  Een interne dienst ontfermt zich over de organisatie van 
het veiligheidsbeleid en bewaakt de planning. 
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Samenstelling interne dienst : 
    
   Preventieadviseur :  Dominique Jansen 
 
Tevens is aan onze school ook een externe dienst verbonden :    
     IDEWE 
     Kunstlaan 16 
     3500 Hasselt 
     www.idewe.be 
 
Zie ten slotte ook 1.3 :  Samenwerking met VCLB Noord-Limburg. 
 
Bij wijze van informatie volgt hier een opsomming van de welzijnsdomeinen die we dienen te bewaken : 

- Bewoonbaarheid van de infrastructuur 
- Ergonomie 
- Gezondheid  
- Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 
- Hygiëne 
- Milieu 
- Psychosociale belasting 
- Veiligheid 
- Welzijn in het algemeen 

 
Indien gewenst kunnen ouders informeren naar de organisatie van het 
veiligheidsbeleid en dit al dan niet via school- of ouderraad. Verder rekenen we er op 
dat ouders ook op dit vlak goed samenwerken met onze school en afspraken omtrent 
veiligheid strikt naleven. De onderwijsinspectie controleert op vaste tijdstippen het 
veiligheidsbeleid van de school. 
 

 3.9.2  Brengen en afhalen van de kinderen (Wijziging sinds 01/09/2016) 
In het belang van de veiligheid van alle kleuters gelden de volgende afspraken aan de 
schoolpoort : 
 
► Eénrichtingsverkeer richting Eendenbekstraat, uitgezonderd voor fietsers  

van : 08.00 – 09.00 
  12.00 – 14.00 
  15.00 -  16.00 
 
► Met de auto stilstaan of parkeren op het gedeelte van Eltenbos tussen de 
Sperwerstraat en de Reigerstraat is verboden.  
► Kleuters staan onder toezicht van de persoon die hen tot aan de speelplaatspoort 
begeleidt. Daar wordt het toezicht overgenomen door de toezichters van de school. 
Het is raadzaam om fietsende kleuters een fietshelm te laten dragen en reflecterend 
materiaal verhoogt eveneens de veiligheid.     
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 3.9.3  Vervoer bij klas- of schooluitstappen 
  

Voor sommige activiteiten wordt beroep gedaan op ouders of grootouders voor het 
vervoer van kleuters. We appreciëren deze vorm van ondersteuning ten zeerste. In het 
belang van alle partijen dienen volgende afspraken te worden nageleefd : 
 
► De persoon die de auto bestuurt, dient vooraf op het inschrijvingsstrookje kenbaar te 
maken dat hij of zij zal instaan voor het vervoer voor die bepaalde activiteit. De leerkracht 
neemt de naam van het verwante kind op in een overzichtslijst waardoor de volwassene 
die instaat voor het vervoer meteen is verzekerd.  
► Kinderen moeten een veiligheidsgordel dragen op een manier die overeenstemt met 
de veiligheidsvoorschriften. 
► Kleuters mogen vooraan plaatsnemen wanneer de achterbank volzet is. Voorwaarde 
is dan wel dat een kinderzitje wordt gebruikt. 
► De vrijwilliger dient toezicht te houden over alle kleuters die hij/zij krijgt toegewezen en 
dit vanaf de plaats van vertrek tot op het moment dat de kinderen terug onder toezicht 
van hun leidster komen. 
 
 
 
 

 3.9.4  Evacuatietraining 
Minstens 2 maal per schooljaar wordt een evacuatieoefening gehouden. Telkens wordt een 
reeks doelstellingen vooropgesteld. Vanaf het ogenblik dat de basisprocedure correct wordt 
uitgevoerd, zal de moeilijkheidsgraad worden verhoogd en wordt het personeel niet meer op 
de hoogte gebracht van een geplande evacuatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhoudstafel 

 



 

Kleuterschool De Speling Eltenbos 81 

Laatste wijziging :  01/09/2017 

 3.10 Schoolkosten kleuteronderwijs 
 

Alle materialen die nodig zijn om de ontwikkelingsdoelen na te streven, worden door de 
school gratis ter beschikking gesteld. De geraamde kosten voor andere benodigdheden 
en activiteiten die de school organiseert, vindt u in bijlage 2 van deze schoolbrochure. 
De inhoud van deze bijlage wordt jaarlijks aangepast en daarna voorgelegd aan en 
besproken met de schoolraad. 
Sinds 1 september 2008 geldt voor de kleuterschool de scherpe maximumfactuur. 
Deze omvat activiteiten zoals toneel, sport en schooluitstappen van 1 dag (vb. 
schoolreis).  
Voor dit schooljaar (2017 – 2018) moeten we  voor alle kleuters rekening houden met een 
maximumbedrag van 45 euro.   

 
     

 3.11 Gezonde tussendoortjes 
 

In het belang van de gezondheid van de kinderen verbieden wij snoep op school. Een 
sluitende omschrijving geven voor ‘snoep’ is onbegonnen werk. Alle tussendoortjes die 
als lekker worden bestempeld omwille van de duidelijke dosis geraffineerde suiker die ze 
bevatten, bestempelen wij als snoep. Om nodeloze discussies te vermijden, vragen wij 
om ook op dit vlak uw verantwoordelijkheid als ouder te nemen. 
   

 3.12 Jarige kleuters 
 

De kleuterleidsters schenken de nodige aandacht aan de verjaardag van elke kleuter. Als 
ouder krijgt u de kans om in samenspraak met de kleuterleidster een traktatie te 
verzorgen voor de klasgenootjes van uw kind. Ook hier geldt de afspraak van punt 3.11. 
Het wordt evenmin toegestaan dat kinderen voor hun verjaardag cadeautjes uitdelen. 
Ook voor de verjaardagen wensen we te waken over de gelijke kansen, vandaar.  
 

 3.13 Andere feestmomenten op school 
 

1. Sinterklaas   4.  Pasen 
2. Kerstmis   5.  Schoolfeest 
3. Carnaval 
 
De kleuterleidsters zullen samen met de kleuters de nodige aandacht schenken aan deze 
feesten. Indien nodig wordt u als ouder op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief van de 
klas. 
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 3.14 Website 
 

Surf  zeker een keer naar onze website www.speling.be. 
Het fotoboek van het personeel dat eerder als bijlage bij de schoolbrochure werd gevoegd, 
vervalt. U vindt de betreffende foto’s nu op onze schoolwebsite. 
Als u niet wil dat er foto’s van uw kind(eren) verschijnen op deze site, dient u dit vooraf 
schriftelijk te melden aan de directie. 

 
 3.15 Rookverbod 
  

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. 
Bovendien geldt dit verbod op weekdagen tussen 6.30 uur ’s morgens en 18.30 uur ’s 
avonds op het volledige schoolterrein. Dit geldt ook voor extra-murosactiviteiten. Bij 
overtredingen kunnen er sancties getroffen worden conform het orde- en tuchtreglement. 
Bij de onderwijsinspectie kunt u eventueel klacht indienen wanneer u vindt dat het 
rookverbod op school ernstig met de voeten wordt getreden. 

 
 

 3.16 Engagementsverklaring  
  

Sinds september 2010 bevat het schoolreglement een engagementsverklaring die de ouders 
onderschrijven bij de ondertekening van bijlage 1.  
Een engagementsverklaring is een geheel van wederzijdse afspraken tussen school en 
ouders. De school maakt duidelijk welke inspanningen en initiatieven ze neemt om de 
dialoog met de ouders vlot te laten verlopen enerzijds en ouders engageren zich tot 
betrokkenheid anderzijds. 
Zo’n verklaring wordt opgesteld rond 4 thema’s : 

 Afspraken omtrent het oudercontact. 
 Afspraken omtrent voldoende aanwezigheid en op tijd komen. 
 Engagement i.v.m. deelnemen aan vormen van individuele begeleiding. Ouders 

moeten zich engageren om positief mee te werken aan het begeleidingsaanbod 
van de school. 

 Engagement betreffende de onderwijstaal. Ouders moedigen hun kind aan om 
Nederlands te leren. 

U vindt deze engagementsverklaring op de volgende 2 bladzijden. 
 
 
 
 

Inhoudstafel 
 
 

http://www.speling.be/


 

Kleuterschool De Speling Eltenbos 81 

Laatste wijziging :  01/09/2017 

Engagementsverklaring Kleuterschool De Speling 
 

Als ouders hebben jullie hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van je 
kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit vertrouwen en deze verwachtingen waar te 
maken, maar hierbij rekenen we wel op jullie steun. Daarom maken we in onderstaande 
engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen 
verwachten.  
We zullen op regelmatige basis die wederzijdse afspraken en het effect ervan evalueren. 
 
 

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.  
 

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van je kind. 
Het is goed dat je zicht hebt op de werking van de school. Via een infoavond bij het begin van het 
schooljaar, brieven, Spelingsprokkels en onze website houden we je op de hoogte van wat er op 
school gebeurt. 
Al bij het begin van het schooljaar houden we een ouderavond in de klas van je kind. Je kunt er 
kennismaken met de leerkracht van je kind en met de manier van werken. 
We willen je op geregelde tijden informeren over de vorderingen van je kind.  
We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. De kleuterleidster zal de data van deze 
oudercontacten tijdig en met een brief aankondigen. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn 
kan een gesprek aanvragen op een ander moment.  
Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf 
een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind. Je kan daarvoor ook altijd de directie 
contacteren. 
Wij verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de 
opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.  
Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een ander overlegmoment indien je  niet op het 
geplande oudercontact kan aanwezig zijn.  
Wij verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen ten aanzien van je kind. 
Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen ten aanzien van de 
evolutie van je kind.  
 
 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.  
 

De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de 
schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.  
Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs van het 
Ministerie en aan het Centrum Voor Leerlingenbegeleiding (CLB).  
Wij verwachten dat je kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat je ons zo spoedig 
mogelijk verwittigt bij afwezigheid van je kind wegens ziekte of een andere reden.  
Indien er problemen zijn in dit verband kan je steeds bij ons terecht. We zullen samen en met 
eventueel de hulp van het CLB naar de meest geschikte aanpak zoeken.  
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Wij rekenen er ook op dat alle kinderen op tijd in de klas zijn zodat ze samen de lessen kunnen 
aanvatten.  
 
 

Individuele leerlingenbegeleiding.  

 
Onze school wil een hartelijke en zorgzame school zijn. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de 
evolutie van je kind volgen. Dit doen we door te werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige 
kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere 
kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.  
We zullen samen vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind zal georganiseerd worden. 
Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van jou als ouder 
verwachten.  
Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken 
opvolgt en naleeft.  
 
 

Zindelijkheidstraining bij de jongste kleuters 

 
Kleuters kunnen voor het eerst naar school op de instapdag die volgt op de dag dat ze 2,5 jaar oud 
zijn geworden. Voor kinderen die op dat moment nog niet zindelijk zijn, zal de kleuterjuf de nodige 
afspraken maken met de ouders. Erg belangrijk is dat je als ouder in samenspraak met de juf 
consequent meewerkt aan de zindelijkheidstraining van je kind. Hoe sneller de zindelijkheid voor 
alle kleuters een feit is, hoe meer tijd  er vrijkomt voor de juf en de kinderverzorgster om alle kleuters 
in hun algemene ontwikkeling te stimuleren.  
 
 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  

 
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. 
Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. 
Wij engageren ons ertoe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij 
verwachten dat je ons hierbij helpt door je kind aan te moedigen ook buiten de school Nederlands te 
spreken.  
 
 
 
 
 

Inhoudstafel 
 
 
 
 



 

Kleuterschool De Speling Eltenbos 81 

Laatste wijziging :  01/09/2017 

 3.17 Nuttige adressen 
Naam Adres Postcode/gemeente Telefoon 

Kleuterschool De Speling Kloosterstraat 11 3920     Lommel 011 / 540 856 

E-mail Website 
Kleuterschool.despeling@belgacom.net www.speling.be  

 

 
Naam Adres Postcode/gemeente Telefoon 

Wijkschool De Speling Eltenbos 81 3920     Lommel 011 / 541 374 

E-mail Website 
Kleuterschool.despeling@belgacom.net www.speling.be  

 

 

Naam Adres Postcode/gemeente Telefoon/Fax 
Lagere school De Speling Kloosterstraat 7 3920      Lommel 011/544224   /   011/552126 

E-mail Website 
speling.lager@lkb-net.be www.speling.be  

 
 

Naam Adres Postcode/gemeente Telefoon/ Fax 
VCLB Noord Limburg Bermstraat 9 bus 1 3910     Neerpelt 011/805900   /   011805901 

E-mail Website 
neerpelt@clb-net.be www.vclblimburg.be  

 
 

Naam Adres Postcode/gemeente Telefoon/ Fax 
    

E-mail Website 
  

 
 

Naam Adres Postcode/gemeente Telefoon/ Fax 
    

E-mail Website 
  

 
 

Naam Adres Postcode/gemeente Telefoon/ Fax 
    

E-mail Website 
  

 
 

Naam Adres Postcode/gemeente Telefoon/ Fax 
    

E-mail Website 
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BIJLAGE 1         

        

Bijdrageregeling kleuterschool De Speling 2017 - 2018   

        

        

        

Kosten binnen scherpe maximumfactuur. (Zie ook 3.10 in schoolbrochure.)  

        

    Bedrag Aantal   

Schoolreis (richtprijs)                        14,00 €  1   

Film/theater                              4,00 €  2 of 3   

SVS-sport-activiteiten                          3,00 €  1 of 2    

        

        

Andere kosten       

        

Opvang        

        

Voor- en naschoolse opvang   1,00 €/30 min.    

Middagtoezicht        0,60 € /per middag     

        

        

        

        

                            

             

        

        

       

        

        

        

        

        

Wanneer u door omstandigheden op een bepaald moment de aangeboden schoolrekening 

niet kunt vereffenen, gelieve dit dan kenbaar te maken aan de directie waarna in onderling 

overleg naar een oplossing zal worden gezocht.    
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KLEUTERSCHOOL DE SPELING 
 
 
 

Vakantiedagen schooljaar 2017 – 2018 
 
 
 
 

1. Eerste schooldag : vrijdag 1 september ‘17 
 
2. Vrije dagen van het eerste trimester 

Vrijdag 6 oktober’17  (pedagogische conferentie) 
Woensdag 18 oktober ’17 (pedagogosche conferentie) 
Herfstvakantie: van maandag 30 oktober t/m zondag 5 november ‘17 
Woensdag 6 december ‘17 (facultatieve verlofdag) 

 
3. Kerstvakantie: van maandag 25 december ’17 t/m zondag 7 januari ‘18 
 
4. Vrije dagen van het tweede trimester 

Woensdag 24 januari ’18 (facultatieve verlofdag)    
Krokusvakantie: van maandag 12 februari t/m zondag 18 februari ’18   

 
5. Paasvakantie: van maandag 2 april t/m zondag 15 april ‘18 
 
6. Vrije dagen van het derde trimester 

Maandag 30 april ’18 (brugdag) 
Dinsdag 1 mei ’18 (Dag van de arbeid) 
Donderdag 10 mei ’18 (O.-H.-Hemelvaart)  
Vrijdag 11 mei ’18  (brugdag) 
Maandag 21 mei ’18 (Pinkstermaandag) 

 
De laatste schooldag is vrijdag 29 juni ’18  en eindigt om 12.10u (namiddag vrij). 
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KINDEROPVANG 
 
 

Van maandag tot en met vrijdag: VÓÓR SCHOOL 
 

7u20 – 7u50 = € 1,00 

7u50 – 8u20 = € 1,00 
 

Woensdagmiddag 
 

12u10 – 12u40 = € 1,00  

12u40 – 13u00 = € 1,00 
 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: NÁ SCHOOL 
 

vanaf 15u30 tot 17u30: voor elk aangevangen half uur =  € 1,00 
 

 

Voor meer inlichtingen, wendt u tot Dhr. Dominique Jansen, directeur van de kleuterschool. 
 

TE LAAT  =  BOETE ! 
 

* Na 17u30 = € 2,00 per kind (vaste kost) en € 1,00 per aangevangen half uur 

* Na 13u00 = € 2,00 per kind (vaste kost) en € 1,00 per aangevangen half uur 
 

Kinderen die naar de Kinderclub gaan, worden door personeel van de Kinderclub afgehaald. 

Als uw kind later in school aankomt en u was hiervan op voorhand verwittigd (bijv. bij een 

schoolreis), moet u zélf zorgen voor het afhalen van uw kind. U kan gebruik maken van onze 

naschoolse opvang tot 17.30u. Wij brengen geen kinderen naar de Kinderclub.  

Inhoudstafel 

 

 
 

 
LAGERE SCHOOL 

DE SPELING 

Kloosterstraat 7 

3920 LOMMEL 

Tel. 011/54 42 24 

 
 

 Wijkafdeling  

 Eltenbos 81 

 3920 LOMMEL 

 Tel 011/54 13 74 
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